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ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

www.epimorfosi.edu.gr  

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

(Σχέδια Μαθήματος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) 

 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής 

Αναπτύσσοντας δεξιότητες φιλίας 

Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας έχει ως στόχο να προβληματίσει τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας  στο πώς συμπεριφέρεται ένα καλός φίλος και να γνωρίσουν αποδεχτούς 

τρόπους συμπεριφοράς που συμβάλλουν στην κοινωνική και συναισθηματική τους 

ανάπτυξη. 

 

1.2 Δημιουργός/-οι 

Ονοματεπώνυμο: Ελένη Μοσχοβάκη 

 

Πατρώνυμο: Μιχαήλ 

 

Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός         Σχολικός Σύμβουλος         Στέλεχος  Διοίκησης  

 

Στοιχεία Οργανικής Θέσης: 47
η
 Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 3 

 

E-mail: ………………………gkem@otenet.gr 

 

Δικτυακός τόπος / blog:  

 

Η συγκεκριμένη Διδακτική Πρακτική έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο κάποιου 

εκπαιδευτικού προγράμματος;     
 

ΝΑΙ              ΟΧΙ 

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 

«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» 

http://www.epimorfosi.edu.gr/
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Αν ναι, να αναφέρετε την ονομασία του:  

Υποστηρίζοντας την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών στην 

προσχολική εκπαίδευση. 

Ιστοσελίδα / blog: http://csefel.vanderbilt.edu 

 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής: Ανθρωπογενές περιβάλλον 

και αλληλεπίδραση. 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου (π.χ. ενότητα ‘κλάσματα’). 

Συναισθηματική και Κοινωνική Αγωγή 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο 

κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ): 

Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση, Γλώσσα, Δημιουργία και Έκφραση 

(Σωματική αγωγή, Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Μουσική), Πληροφορική. 

 

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών του 

Νέου Σχολείου 

Το προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των 

σχέσεων των μελών της σχολικής κοινότητας. Συγκεκριμένα εκπαιδεύει τα παιδιά σε 

δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, χρησιμοποιεί ομαδοσυνεργατικές μεθόδους 

διδασκαλίας ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για τη δημιουργία ψηφιακού 

εποπτικού υλικού και φύλλων εργασιών. 

 

 

 

 

1.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης / Τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε 

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική: 

Πρωτοβάθμια                                        Δευτεροβάθμια  
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Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε  Νηπιαγωγείο 

Υπήρξε συνεργασία τάξεων του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων διαφορετικών 

σχολείων;    

ΝΑΙ                   ΟΧΙ     

Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις. 

 

 

 

1.5 Είδος Διδακτικής Πρακτικής 

 

Σημειώστε αυτό / αυτά  που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στην πρότασή σας: 

 

1. Σχέδιο Μαθήματος (σχέδιο για διδασκαλία 45’ ή λιγότερο ή 

διδακτικό δίωρο). 

2. Ακολουθία Σχεδίων Μαθήματος με μεγαλύτερη διάρκεια (Σενάριο 

Διδασκαλίας).  

3. Ολοκληρωμένη παιδαγωγική δραστηριότητα στη σχολική τάξη. 

4. Επιτυχημένο project που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού 

έτους. 

5. Λειτουργικός τρόπος υπέρβασης των δυσκολιών του αναλυτικού 

προγράμματος.  

6. Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο διδακτικό 

αντικείμενο ή σε κάποια δράση.  

7. Επιτυχημένο παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας στο σχολείο. 

8. Αποδοτική περίπτωση ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων. 

9. Πρακτική λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των 

μαθητών ή την τοπική κοινωνία. 

10. Πρακτική αποδοτικής αντιμετώπισης και διαχείρισης προβληματικών 

καταστάσεων και κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 

11. Καλές Πρακτικές με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή την 

εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (συνεργασία με άλλες 

τάξεις / με άλλα σχολεία). 

12. Άλλο 

…………………………………………………………………….... 
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1.6 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής 

 

Γενικός Σκοπός: Να συνειδητοποιήσουν την έννοια της φιλίας και να αποκτήσουν 

δεξιότητες φιλίας που θα τους επιτρέψουν να έχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις με 

άλλα άτομα. 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

Παιδί και Περιβάλλον (Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση). 

Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας 

Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους. 

Να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης. 

Γλώσσα (προφορικό λόγος, γραφή) 

Να διηγούνται, να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν. 

Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία. 

Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο. 

Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών, 

μεταφοράς πληροφοριών και ως πηγή ευχαρίστηση και απόλαυσης με τη δημιουργία 

δικών τους κειμένων με υπαγόρευση στην εκπαιδευτικό. 

Έκφραση και Δημιουργία (Εικαστικά, Δραματική τέχνη, Φυσική Αγωγή, 

Μουσική). 

Να αναπτύξουν τη κινητικότητα τους ακολουθώντας συγκεκριμένους ρυθμούς. 

Να αναπτύξουν σταδιακά θετικές στάσεις για συνεργασία, αλληλοαποδοχή και 

υποστήριξη. 

Να αναπτύξουν ικανότητες δημιουργικής έκφρασης μέσω της κίνησης. 

Να κόβουν υλικά και να συνθέτουν καρτεπικολλήσεις (κολλάζ). 

Να πειραματίζονται με διάφορα υλικά και χρώματα, να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν. 
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Να εκφράζονται με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση. 

Να μάθουν να συνεργάζονται και να δημιουργούν από κοινού. 

Να αναπτύσσουν σταδιακά εκτίμηση για τα μουσικά ακούσματα και να τα 

απολαμβάνουν. 

Πληροφορική. 

Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να δουν εικόνες και να 

δημιουργήσουν μια ιστορία. 

Να μάθουν τη διαδικασία εκτύπωσης στον υπολογιστή. 

 

Σημειώστε αν αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

1. Λογισμικό παρουσίασης. 

2. Εκτυπωτής για την εκτύπωση εικόνων. 

3. CD Player. 

 

 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 

• Ώρα έναρξης: Το πρωί αμέσως μετά τις ελεύθερες δραστηριότητες. 

• Διάρκεια: Μία ημέρα. 

• Συχνότητα: Το προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας ενδείκνυται για την αρχή του 

σχολικού έτους (τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου). 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής 

Θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς συνήθως προκύπτουν έντονες συγκρούσεις ανάμεσα 

στα παιδιά καθώς κάποια από αυτά δεν έχουν εμπειρίες ομάδας και δεν έχουν 

αποκτήσει δεξιότητες επικοινωνίας. 

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των παιδιών στις δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν ώστε 

να μπορούν να αποκτήσουν θετικές διαπροσωπικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους 
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συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω δεξιότητες (Joseph & Strain,xx): 

Να κάνουν υποδείξεις (να οργανώνουν το παιχνίδι, να δίνουν ιδέες στο παιχνίδι) 

Να μοιράζονται τα παιχνίδια, υλικά. 

Να συμμετέχουν εναλλάξ (αμοιβαιότητα). 

Να βοηθάνε τους άλλους.  

Να κάνουν θετικά σχόλια και να επαινούν. 

Να ξέρουν πότε και πώς να ζητούν συγνώμη. 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι η ανάγνωση κειμένων, η 

συζήτηση, οι ερωτήσεις-απαντήσεις, παιχνίδι ρόλων, ομαδική-δυαδική εργασία, 

παρουσίαση στην ολομέλεια, καταιγισμός ιδεών, καταγραφές, εικαστική δημιουργία και 

η δημιουργία κειμένων με υπαγόρευση στη νηπιαγωγό.  

Οι δραστηριότητες αφορούν ένα ημερήσιο πρόγραμμα ολοήμερου νηπιαγωγείου.  

Σχεδιάστηκαν τέσσερες οργανωμένες δραστηριότητες με επίκεντρο το εποπτικό υλικό 

«Είμαστε φίλοι;» που δημιουργήθηκε ειδικά για την εκπαίδευση των παιδιών στις 

δεξιότητες φιλίες με φωτογραφίες που επιλέχθηκαν από το διαδίκτυο. Επιπρόσθετα 

σχεδιάστηκε μια κινητική δραστηριότητα με στόχο να βιώσουν τα παιδιά τη συνεργασία 

μεταξύ τους. 

Ως προϋπόθεση υλοποίησης του σχεδίου διδασκαλίας είναι η ύπαρξη υπολογιστή στο 

νηπιαγωγείο κοντά στη γωνιά της συζήτησης ώστε τα παιδιά να μπορούν να δουν με 

άνεση το ψηφιακό εποπτικό υλικό και να μπορούν να καθίσουν για 10 λεπτά σε 

δραστηριότητα συζήτησης. Η ομάδα αποτελείται από 16 παιδιά 9 νήπια και 7 προνήπια. 

Δραστηριότητα 1. Συζήτηση (30 λεπτά), Παιχνίδι ρόλων 

Μετά τις ελεύθερες δραστηριότητες όλα τα παιδιά μαζεύονται στη γωνιά της 

συζήτησης. Παίρνουμε αφόρμηση από τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη 

τάξη τις προηγούμενες ημέρες εξαιτίας διαφόρων συγκρούσεων που προέκυψαν 

ανάμεσα στα παιδιά. «Σήμερα παιδιά σας έφερα μερικές φωτογραφίες από άλλο 

νηπιαγωγεία. Θέλετε να τις δούμε; Θέλω να τις δούμε προσεκτικά και να σκεφτούμε αν 

αυτά τα παιδιά είναι καλοί φίλοι.» Έχουμε γυρίσει την οθόνη του υπολογιστή προς τα 

παιδιά και δείχνουμε μια μία τις φωτογραφίες. Η συζήτηση εστιάζεται στις παρακάτω 

ερωτήσεις. 

-Τι νομίζεται ότι κάνουν αυτά τα παιδιά;  

-Τι λέτε είναι καλοί φίλοι;  

-Γιατί είναι; ( σε περίπτωση θετικής απάντησης) 

-Γιατί δεν είναι; (σε περίπτωση αρνητικής απάντησης) 

Αν υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες της εικόνας δεχόμαστε όλες τις εναλλακτικές 

ερμηνείες και την αντίστοιχη αξιολόγηση που θα κάνουν τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης ζητάμε από ζευγάρια παιδιών ή τριάδες ανάλογα με την εικόνα να 

αναπαραστήσουν αυτά που βλέπουν (παιχνίδι ρόλων). Επιλέγουμε τις εικόνες στις 

σελίδες 7 (ζητώ βοήθεια), 9 (επαινώ), 10, 11 (δίνω ιδέες για παιχνίδι), 14 (μαθαίνω να 
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μοιράζομαι), 16, 17 (ζητώ συγνώμη), 18, 19 (επαινώ) ώστε τα παιδιά να κάνουν 

προσομοίωση επιθυμητών συμπεριφορών. Μετά από κάθε παρουσίαση η ομάδα 

χειροκροτεί τα ζευγάρια που έπαιξαν τους ανάλογους ρόλους. Επιπρόσθετα δίνουμε την 

ευκαιρία στα παιδιά να κινηθούν λίγο ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν περισσότερο 

συγκεντρωμένοι στη δραστηριότητα. 

Σημείωση: 

Αν τα παιδιά δυσκολεύονται να καθίσουν αρκετή ώρα δείχνουμε τις μισές εικόνες και 

τις υπόλοιπες μετά το κινητικό παιχνίδι. 

Δραστηριότητα 2. Κινητικό παιχνίδι (30 λεπτά) 

Δίνουμε σε κάθε παιδί ένα μενταγιόν (φτιαγμένα από κορδόνι και πλαστικοποιημένα 

λουλούδια οκτώ διαφορετικών χρωμάτων, τέσσερα διαφορετικά λουλούδια). Τα παιδιά 

κινούνται στο χώρο με το ρυθμό της μουσικής μόλις σταματήσει η μουσική τα παιδιά 

πρέπει να σταθούν ακίνητα. Δημιουργούμε ένα σενάριο. Περπατάμε να πάμε στο 

σχολείο προσέχουμε να μη πέσουμε πάνω σε άλλα παιδιά, και ξαφνικά βλέπουμε 

μπροστά μας ένα άλογο. Για να χοροπηδήσουμε σαν αλογάκια, κουραστήκαμε γι’ αυτό 

περπατάμε αργά αλλά πέρασε η ώρα και πρέπει να βιαστούμε για να τρέξουμε να 

φτάσουμε στο σχολείο. Έρχεται μια μάγισσα και σταματά τη μουσική και εμείς 

παγώνουμε και μένουμε ακίνητοι σαν αγάλματα. Χρησιμοποιούμε εναλλακτικά 

τέσσερα ρυθμικά μοτίβα αργό (τα παιδιά κινούνται αργά επειδή είμαστε κουρασμένοι), 

κανονικά (περπατούν για να πάνε στο σχολείο), χοροπηδούν σαν αλογάκια (ρυθμός ¾) 

και τρέχουν (όγδοα). 

«Θέλω να βρείτε ένα παιδάκι που έχει το ίδιο χρώμα μενταγιόν με σας και να πιαστείτε 

χεράκι. Είστε καλοί φίλοι για να πει ο καθένας το όνομα στο φίλο του. Τώρα πρέπει να 

προσέξουμε να μην αφήσουμε το χεράκι του φίλου μας γιατί είστε ζευγαράκι και ότι θα 

κάνετε θα το κάνετε μαζί. Μαζί θα περπατάμε μαζί θα σταματάμε. Για να δω τα 

ζευγαράκια να περπατάνε μαζί στο δρόμο προσέχοντας τα άλλα ζευγαράκια. Στοπ. Τα 

ζευγαράκια γίνονται αλογάκια και  χοροπηδάνε μαζί. Στοπ. Για να δω τα ζευγαράκια να 

περπατούν μαζί αργά γιατί κουράστηκαν που έγιναν αλογάκια και χοροπηδούσαν τόση 

ώρα. Στοπ. Τώρα τρέχουν με το ρυθμό της μουσικής χωρίς να σπρώξουν κάποιο άλλο 

ζευγαράκι. Στοπ.» Στο σύνθημα στοπ σταματάει η μουσική. 

«Είστε υπέροχα ζευγάρια και καταπληκτικοί φίλοι. Τώρα θέλω κάθε ζευγαράκι να βρει 

άλλο ένα ζευγαράκι που να έχουν το ίδιο λουλούδι και να γίνουν μια παρεούλα. Πολύ 

ωραία. Για να δω πόσες παρεούλες φτιάξαμε. Για να με βοηθήσετε να σας μετρήσω. 

Μία παρεούλα, δύο παρεούλες, τρεις παρεούλες, τέσσερις παρεούλες. Για να πιαστείτε 

τώρα χεράκι και να κάνετε ένα κύκλο. Ενώστε τα χέρια σας και φανταστείτε ότι όλοι 

μαζί κρατάτε ένα σπόρο. Περνάω και σας ρίχνω νερό και οι φίλοι μου ο ήλιος και ο 

αέρας θα σας βοηθήσουν να μεγαλώσετε να γίνεται ένα μεγάλο φυτό. Για να γίνουμε 

σποράκια ( κάθε τετράδα σκύβει για να γίνει σποράκι). Βάζω απαλή μουσική και τα 

παιδιά σιγά σιγά σηκώνονται και γίνονται ένα μεγάλο φυτό με τα χέρια ψηλά και 

δεμένα. Τι υπέροχα που μεγάλωσαν τα τέσσερα φυτά μας. Βλέπω ότι έβγαλαν ένα 

μεγάλο μπουμπούκι θέλετε να ανθίσουμε και να γίνουμε ένα πανέμορφο λουλούδι; Πως 

θα μπορούσαμε να το κάνουμε;» Τα παιδιά δίνουν ιδέες που τις εκμεταλλευόμαστε για 

την αναπαράσταση του κλειστού, ανοιχτού σχήματος. Π.χ. Κλείνουν το κύκλο ανοίγουν 

το κύκλο τους. Π.χ. Ενώνουν τους ώμους τους σε σταυρό και σηκώνουν τα χέρια και τα 

κατεβάζουν προς τα κάτω σε έκταση κ.α. «Για να αποφασίσει κάθε ομάδα τι λουλούδι 

θέλει να είναι και τι χρώμα θέλετε να έχει.» Κάθε ομάδα αποφασίζει. Αφού 
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συμφωνήσουμε για τη κίνηση και το όνομα της ομάδας βάζουμε πάλι μουσική. 

 «Το μπουμπούκι λοιπόν παιδιά μεγάλωσε και ήθελε να ανοίξει ήπιε πέταλα του. Ήπιε 

πολύ νερό, έβαλε όλη του τη δύναμη και τότε άρχισε σιγά σιγά να ανοίγει τα πέταλα 

του και να μεταμορφώνεται σε ένα υπέροχο λουλούδι. Τι ωραία λουλούδια που είσαστε 

για να έρθω να σας μυρίζω. Καλέ μοσχοβολάτε δεν είμαι πια σε νηπιαγωγείο είμαι σε 

ένα κήπο με υπέροχα λουλούδια. Βλέπω ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ένα κόκκινο 

γαρύφαλλο, μια κόκκινη τουλίπα, ένα ροζ τριαντάφυλλο (ανάλογα με τι λουλούδι 

αποφάσισε η κάθε ομάδα) και εγώ νομίζω ότι μεταμορφώθηκα σε νεράιδα των 

λουλουδιών. Με το ραβδάκι μου όταν σας ακουμπήσω θα κλείσετε τα πέταλα σας. 

Ωραία. Τώρα όταν σας αγγίζω με το ραβδάκι μου θα ανοίξετε. Ήρθε  το βράδυ και τα 

λουλούδια κλείνουν τα πέταλα τους. Για να αρχίσουν να ανοίγουν πάλι για να ανθίσουν. 

Πολύ ωραία. Ανοίγουμε αργά. Κλείνουμε πάλι αργά. Είστε όλοι καταπληκτικοί. 

Μπράβο. Για να χειροκροτήσουμε τους εαυτούς μας γιατί είμαστε καταπληκτικοί φίλοι 

και ξέρουμε να συνεργαζόμαστε υπέροχα. Νομίζω όμως ότι πεινάσαμε και ήρθε η ώρα 

να φάμε.» 

Φαγητό Διάλειμμα. 

Δραστηριότητα 3. Δημιουργία ιστορίας (30 λεπτά). 

Ζητάμε από τα παιδιά να παίξουν στις γωνιές της τάξης ενώ καλούμε ένα παιδί να έρθει 

δίπλα μας. Έχουμε εκτυπώσει κάποιες από τις εικόνες της παρουσίασης χωρίς το 

κείμενο και ζητάμε από τα παιδιά να επιλέξουν μια εικόνα. (Δες φύλλο εργασίας 

σελ.11) Τι νομίζεις ότι μπορεί να λένε αυτά τα παιδιά. Σκέψου και εγώ θα γράψω αυτά 

που λένε εδώ σε αυτό το συννεφάκι. Καταγράφουμε αυτό που λένε. Και τι νομίζεις ότι 

έκαναν μετά; Ζητάμε από το παιδί να δημιουργήσει μια χρονική συνέχεια της εικόνας 

την οποία και καταγράφουμε. Τους διαβάζουμε αυτό που γράψαμε και τους λέμε ότι 

μετά θα το δείξουν σε όλα τα παιδιά της τάξης. Εναλλάξ καλούμε όλα τα παιδιά να 

δημιουργήσουν μια μικρή ιστορία σε σχέση με την εικόνα που επέλεξαν. Όσες 

νηπιαγωγοί έχουν άνεση στη χρήση του υπολογιστή μπορούν να καταγράψουν 

ηλεκτρονικά αυτά που λέει το κάθε παιδί στον υπολογιστή, να δημιουργήσουν μπροστά 

τους τα συννεφάκια με τους διαλόγους. Στο τέλος εκτυπώνουν τη σελίδα δείχνοντας στο 

παιδί τη διαδικασία εκτύπωσης. Σε αυτή τη περίπτωση επειδή η διαδικασία θα είναι πιο 

χρονοβόρα είναι προτιμότερο η δημιουργία της ιστορίας να γίνεται από δύο παιδιά. 

Καλούμε τα παιδιά στην παρεούλα. Κάθε παιδί ή ζευγάρι παιδιών παρουσιάζει την 

εικόνα, τι σκέφθηκε ότι μπορεί να λένε τα παιδιά και την ιστορία του. Η νηπιαγωγός 

βοηθά όποια παιδιά δυσκολεύονται να εκφραστούν. Στο τέλος της κάθε παρουσίασης τα 

παιδιά χειροκροτούν το παιδί ή το ζευγάρι που έκανε τη παρουσίαση. 

 

Δραστηριότητα 4. Δημιουργία αφίσας (15 λεπτά καταγραφή, 20-30 λεπτά η εικαστική 

ανάδειξη της αφίσας). 

Αφού δείξουν όλα τα παιδιά τις εικόνες τους, παρουσιάζουμε ένα μεγάλο χαρτόνι το 

κολλάμε στο τοίχο και ρωτάμε τα παιδιά: 

«Τι νομίζετε λοιπόν ότι κάνουν οι καλοί φίλοι; Για να τα γράψουμε να τα δείξουμε 

στους γονείς και στα παιδιά της διπλανής τάξης να τα μάθουν γιατί μπορεί να μη τα 

ξέρουν.» 

Καταγράφουμε τις ιδέες των παιδιών όπως μας τις λένε τα παιδιά. Όταν τα παιδιά 
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κάνουν αρνητική διατύπωση π.χ. δεν χτυπάμε τους ζητούμε να το πουν με θετικό τρόπο. 

Δηλαδή τι κάνουν οι καλοί φίλοι; Παίζουν αγαπημένα. Προσπαθούμε να αναδυθούν 

όλες οι δεξιότητες φιλίες και να καταγραφούν με θετικό τρόπο. Τους ενθαρρύνουμε να 

δουν τις εικόνες τους και να σκεφθούν τις ιστορίες τους. Η δραστηριότητα 

ολοκληρώνεται μετά την ώρα της χαλάρωσης. Περιμετρικά από το χαρτόνι ζητάμε από 

ομάδα παιδιών να κολλήσουν πολύχρωμα χαρτάκια για κορνίζα και άλλα παιδιά να 

ζωγραφίσουν καρδούλες ή ότι άλλο δείχνει φιλία να τα κόψουν και να τα κολλήσουν 

στο χαρτόνι. Παρουσιάζεται στους γονείς το απόγευμα που έρχονται να παραλάβουν τα 

παιδιά τους ή/και στα παιδιά της διπλανής τάξης την επόμενη μέρα από τα ίδια τα 

παιδιά. 

 

Βιβλιογραφία 

Υ.Π.Ε.Π.Θ/Π.Ι. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Δημιουργικά 

περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: ΟΕΔΒ 

Υπουργική απόφαση 21072β/Γ2. Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ) και αναλυτικά προγράμματα σπουδών (Α.Π.Σ.) Προσχολικής Αγωγής. 

Φ.Ε.Κ.304/13.03.2003, τεύχος Β’ 

Joseph E. G. & Strain, S. P. “You’ ve got to have friends” στην ιστοσελίδα 

http://csefel.vanderbilt.edu/modules/module2/handout3.pdf 

 

 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Παραθέτουμε στη σελίδα 11 ενδεικτικά ένα φύλλο εργασίας βασισμένο στις εικόνες της 

παρουσίασης που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά για τη δημιουργία της ιστορίας. 

 

 

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη υπολογιστή και εκτυπωτή για τη δημιουργία 

των φύλλων εργασιών καθώς και για την προβολή της παρουσίασης «Είμαστε φίλοι;» 

Το CD player είναι επίσης απαραίτητη συσκευή για τη διεξαγωγή της κινητικής 

δραστηριότητας. 

 

 

 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 
Η νηπιαγωγός παρακολουθεί και καταγράφει την ικανότητα συγκέντρωσης και 

συμμετοχής των παιδιών τόσο στη συζήτηση όσο και την ικανότητα τους να 

συνεργάζονται στο παιχνίδι ρόλων και στην κινητική δραστηριότητα. 

Η δημιουργία της ιστορίας αποτελεί δείγμα προφορικού λόγου και δείγμα της 

ικανότητας του παιδιού να συνθέτει ιστορίες. Το υλικό μπορεί να τοποθετηθεί 
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στον ατομικό του φάκελο (porfolio) ως δείγμα παραγωγής λόγου στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς. 

Η καταληκτική δραστηριότητα και συγκεκριμένα η καταγραφή των ιδεών των 

παιδιών βοηθά τη νηπιαγωγό να εντοπίσει τι κατάλαβαν τα παιδιά από τη 

συζήτηση και τι είδους προβληματισμοί τους αναδύθηκαν έτσι ώστε να σχεδιάσει 

περαιτέρω δραστηριότητες. 

 

 

4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Με ατομική μου ευθύνη και σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 1599/1986, ο Δημιουργός 

που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του παρόντος εντύπου, δηλώνω ότι: 

1. Το Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής που υποβάλλω είναι δικό μου πρωτότυπο 

δημιούργημα και δεν προσκρούει σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.  

2. Δίνω το δικαίωμα και την άδεια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα 

ενεργεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, να αξιοποιεί, να διαθέτει, να 

αναπαράγει ή να διανέμει το υποβληθέν Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής, ολόκληρο 

ή τμήμα του ή συντετμημένο ή ενσωματωμένο σε άλλο υλικό, για εκπαιδευτικούς 

και διδακτικούς σκοπούς, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως έντυπο ή ηλεκτρονικό.  

3. Δηλώνω ότι η πιθανή αξιοποίηση του υλικού αυτού για ερευνητικούς σκοπούς 

επιθυμώ να γίνει (επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε): 

 

Επώνυμα                                  Ανώνυμα  

Αν δεν καταγράψετε την επιθυμία σας αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε η πιθανή 

αξιοποίηση να γίνει ανώνυμα.  

 

*Για πρακτικούς λόγους,  η χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους θεωρείται ότι 

συμπεριλαμβάνει και το θηλυκό. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  15/7/2011 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ:  Ελένη Μοσχοβάκη. 
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Φύλλο Εργασίας 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι θα κάνουν μετά τα παιδιά; 

 

   


